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מהירהלקבלת תמונת מצב חדשים מודולים�

הקיימיםארגון יעיל ונוח של המודולים , ויזואליותשיפורי �

תמיכה בכל הדפדפנים החדישים �

תמיכה ברזולוציות מסך שונות�

:קיצורי דרך מובנים�

חיפוש מהיר עם השלמה אוטומטית של מילת החיפוש�

תפריט אישי עם הודעות  �

שליחת הוראה מהירה�

כפתורי קניה ומכירה מהירה  �

בעמודים הבאים תוצג סקירה של מודולים הקיימים בסביבות השונות בדגש על  �

.מודולים חדשים שהתווספו ושיפורים למודולים קיימים

מסחר אינטרנטית המספקת לסוחר העצמאי גישה מערכת  - ספארק 
.א"נוחה ואמינה לרכישה ולמכירת ניירות ערך שונים הנסחרים בבורסת ת



לקבלתמודולים חדשים ושיפורים למודולים קיימים 

בהירה ומהירהמצב תמונת 



:חדש

הורחבו אפשרויות –סרגל מדדים

ניתן לבצע תחקור עבור מדד  , המסך

הצגת מידע מפורט יותר  . נבחר

,  אודות הניירות המשויכים למדד

פעילות הנייר על גרף וניירות  

.  יורדים ועוד/עולים

סרגל מצב חשבון



ס "מלחיצה על –לנייר מורחב מידע 
תפתח חלון המציג פירוט עסקאות 

עסקאות בנייר

שיפור אפשרויות –מידע לנייר מורחב

פילוח בתצוגת הגרף  

מורחב לניירמידע 



וביצועים  הוראות 

לשפר את  במטרה 

,  זרימת העבודה

ההוראות  

והביצועים מוצגים  

כעת בלשוניות  

.נפרדות

אפשרות סינון לפי מטבע



גרף מדד

הצגת  -מדד גרף 

המדד על הגרף  פעילות 

עם אפשרות לבצע  

תחקור עמוק יותר  

באמצעות לחיצה על 

. מידע נוסף



מסך שליחת הוראה הורחב ומציג נתוני היצע ביקוש ונתונים  –שליחת הוראה 

. כלליים נוספים
:  חדש

.  תעדכן אוטומטית את נתוני ההוראה' וכו/ כמות/ ביקוש/ לחיצה על נתוני היצע. א

גרףלנייר על מידע . ב

שליחת הוראה



חדשות המותאמות לאחזקות בתיק. א

פילוח לחשבון לפי ענף וסוג נייר. ב

גרף תשואות עם אפשרות פילוח לפי תקופה.  ג

החשבון שלי



המותאמות למבנה התיק - חדשות

בתיקהמותאמות לאחזקות חדשות : חדש

חדשות



:חדש

תרשים פאי -פילוח חשבון 

להצגת פילוח לחשבון לפי ענף

או סוג נייר  

:חדש

תשואות לחשבון על הצגת  -גרף תשואות 

גרף עם אפשרות פילוח לפי תקופה

פילוח חשבון, גרף תשואות



:חדש

שיפורי תצוגה במודול  

בטחונות לחשבון

:לשונית בטחונות

מודול סיכום לפקיעה עם 

אפשרות פילוח לפי נכס  

בסיס וסוג סיכום

בטחונות



השוואת ניירות גרפים משופרים

מידע שוק



שיפורים ויזואליים לגרפים   �

הצגת מידע מפורט יותר על הגרף �

עם סרגל תחתון המאפשר פילוח  

מהיר של טווח תאריכים 

הצגת מידע לגרפים



גרף השוואתי

אפשרות לביצוע השוואה לניירות  •

, על הגרף

,  קניה ומכירה מהירהביצוע •

חיפוש מהיר לנייר עם

אפשרות פילוח לפי תקופה•

נכסים   8אפשרות בחירה של עד •

עם אפשרות   4והצגה של עד 

הצגה מהירים \הסתרה 



מסחר



אפשרות •

תחקור לביצוע 

לחיצה  , לנייר

על גרף בלחצן  

פעולות תפתח  

חלון שליחת 

.הוראה מורחב

תחת נתוני  •

מסחר כלליים  

הוספנו אפשרות 

פילוח מורחבת 

. וקלה לתפעול

מורחבת לניירפילוח 



מתקדםמסחר 

מאפשרת הזנה מהירה של 

על קליק ) בחירההנתונים על פי 

.  ושליחה לביצוע) כמות \המחיר 

במהירות למסך מסחר  ניתן לעבור 

מתקדם בו ניתן להעביר מספר  

הוראות בו זמנית

מסחר מתקדם– נגזרים 



פקיעהגרף  - נגזרים  

גרף פקיעה ופירוט 

בטחונות

הצגת דרישת בטחונות  

ותזרים מזומנים צפוי  

לתאריך פקיעה וחשבון  

נבחרים כולל גרף פקיעה  

סימולציה  עם אפשרות 

להוראות ותכנון עתידי



גרף נכס הבסיס - נגזרים  



מסך  -במעקב חים "אג

חדש המרכז רשימת  

למעקבחים שהוגדרו "אג

לחיצה על נייר תציג מידע  . מסך חדש המרכז נתוני אגח לפי פילוח -אגח בולטים 

מורחב לנייר על הגרף  

קרנות ותעודות סל ,חים "אג



 LMTפקודת 

מקסימוםאו מכירה של ניירות ערך בבורסה לפי שער מינימום או לקניה 

:דגשים

ברציף רק במידה והכמות מעל הכמות (ניתן לשדר בכל שלב של המסחר •

)הנדרשת למינימום ברצף

היא תמשיך אל , במידה ונניח הוראה זו בשלב הפתיחה והיא לא תבוצע•

המסחר הרציף

MKTפקודת 

הקיימיםמכירה במחירי השוק /זו מבצעת קניהפקודה 

:דגשים

זמינה בשלב הרציף בלבד•

פקודה שאינה זמינה בשלב הטרום פתיחה ובשלב הנעילה•

LMT ,MKT – פקודות מסחר 



LMOפקודת 

לפתיחהאו מכירה של ניירות ערך בבורסה לפי שער מינימום או מקסימום לקניה 

:דגשים

בשלב הפתיחה בלבדזמינה    •

ניתן לשדר כל כמות, פקודה זו באמצעות    •

09:45-09:46עד  09:00–פתיחה טרום    •

 LMCפקודת 

לנעילהלקניה או מכירה של ניירות ערך בבורסה לפי שער מינימום או מקסימום 

:דגשים

בשלב הנעילה בלבדזמינה    •

ניתן לשדר כל כמות, פקודה זו באמצעות    •

17:24-17:25עד  17:14-17:15–נעילה טרום    •

LMC ,LMO– פקודות מסחר 



 LOSSSTOPפקודת 
,  "שער טריגר"ברגע שנשדר פקודה זו נתבקש למלא את שדה , תכליתה להגביל הפסד 

Market -כלומר ברגע ששער הנייר יגיע לשער הטריגר תשודר הוראת מכירה ב 

:דגשים

בלבד 100א "ניתן לשדר הוראה זו עבור מניות ת•

קטיעת הפסד/ שימוש עיקרי כאשר נשבר קו תמיכה •

 LMTSTOPפקודת 

יש למלא את , שעראך כוללת הגבלת ,  Stop Lossפקודה זהה לפקודת 

הניירשבו נרצה למכור את המחיר 

:דגשים

בלבד 100א "ניתן לשדר הוראה זו עבור מניות ת •

שער המחיר חייב להיות נמוך או שווה לשער הטריגר•

קטיעת הפסד/ שימוש עיקרי כאשר נשבר קו תמיכה •

STOP LMT , STOP LOSS - פקודות מסחר 



תכליתה לקנות נייר כאשר הוא מגיע למחיר מסויים  -  BUY ABOVEפקודת 

:דגשים

ההקניה ומחיר הוראת" שער טריגר"הוראת הקניה תשודר בעת הגעת מחיר הנייר ל    •

"מחיר"יהיה בהתאם  לשער בשדה      

מעל לקנותעיקרי בפקודה זו הוא כאשר נייר פורץ קו התנגדות ומעוניינים השימוש     •

התנגדות זהקו      

ומניות היתר 100א "לשדר הוראה זו עבור מניות תניתן     •

הטריגרהמחיר חייב להיות גבוה או שווה לשער שער •

כלומר השער שבו תופעל ההוראה, "שער טריגר"את שדה למלא יש •

הנייריש למלא את המחיר שבו נרצה לקנות את •

מסוייםלמכור נייר כאשר הוא מגיע למחיר תכליתה -TAKE PROFITפקודת •

:דגשים

כלומר השער שבו תופעל ההוראה, "שער טריגר"את שדה יש למלא •

יש למלא את המחיר שבו נרצה לקנות את הנייר•

 TAKE PROFIT ,BUY ABOVE- פקודות מסחר 




